Raft-uri si canoe
Fondata in 1992, ROBfin a constituit o revelatie din multe puncte de vedere.
In primul rand creatorul/designerul de la ROBfin (Robert Kazík) este cel care a
proiectat modelele Pulsar de la Gumotex, el fiind de asemenea si un impatimit
practicant de rafting. Produsele semnate de echipa ROBfin design sunt rezultatul a
peste 12 ani de experiente pe rauri de toate tipurile si toate gradele de dificultate,
sub arzatorul soare tropical sau temperaturile extrem de scazute ale cercului
polar... Combinand cunostintele acumulate ca si ghid de rafting cu sfaturile
celorlalti ghizi de rafting cunoscuti si experienta de designer de barci gonflabile,
rezultatul s-a finalizat in noile si revolutionarele modele ROBfin Denali.
Conform informatiilor disponibile pe site-urile de specialitate pe internet este
posibil ca produsele ROBfin sa fie cotate pe primul loc din punct de vedere al
raportului PRET/CALITATE.
"Inflatables made by ROBfin`s design team are products developed over the
years, first attempts can be traced in 1993, at Nepal’s expedition for world first
descent of Buri Gandaki. Two months later we draw, together with ing. Urban, the
first symmetrical AVON style raft in Czech Republic ....
When designing boats, we always remember thousands of situation and
thousands of hours spent on rive, wet, with paddles in our hands, when inflatables
occur in the most unpredictable situations, led by skilled boaters or first-timers.
Therefore every detail on our boat has its reason and its place.
I believe that you will like them."
Robert Kazík, senior designer.
Trebuie amintit faptul ca cei de la ROBfin vor furniza barcile de rafting pentru
"Concursul Intrenational de Rafting - 2009" din Serbia.
Ambarcatiunile ROBfin sunt produse in serii limitate. Din acest motiv
comenzile se fac in anul in curs pentru anul urmator. Pentru produsele de pe stoc
livrarea se face intre 20 si 60 de zile de la primirea comenzii. Dupa confirmarea
comenzii se va emite factura proforma.
Datorita relatiilor directe cu producatorul, va informam ca toate
ambarcatiunile pot fi personalizate la comanda, aceasta insemnand combinatii de
materiale si culori, dimensiuni diferite si accesorii, altele decat cele prezentate in
oferta. Preturile sunt afisate in euro si au TVA inclus !
Separat de pretul barcii si contra cost va putem furniza atat echipamentul
necesar pentru rafting, cat si instructajul si specializarea ghizilor dumneavoastra!

Radu Tanase - Manager activitati sportive

Raft

DENALI PROFI

Este o barca de rafting simetrica dupa stilul Avon, facuta in urma discutiilor si
comentariilor unor practicanti si a unor ghizi de rafting. Spatiul mare din interiorul
barcii este facut pentru confortul clientilor si ghizilor pe rau. Toate raft-urile au
instalate pe partile de jos un invelis dublu sau triplu invelit si cusatura 100%
impermeabila la aer. Este facuta pentru utilizarea zilnica, pentru ape mari de rau
pana la excursii pentru explorare. Foarte stabil, robust si usor manevrabil.

Tip Raft Denali-Profi

260

390

425

450

2199
2049
397

2599
2449
425

2999
2749
455

180

195

205

210

Diametru tub (cm)

48

50

52

52

Latimea interiorului (cm)

84

95

101

106

160

310

320

350

6+1

8+1

10+1

Pret public (euro, TVA INCLUS!)1599
Pret distribuitori(TVA INCLUS!)1449
Lungime (cm)
260
Latime (cm)

Lungimea interiorului (cm)
Nr. persoane

4+1

Burdufuri interioare
Camere aer
Culoare
Material Valmex g/m2
Presiune maxima ( MPa / Bar )
Garantie (ani)

-

2

5

2

5+2

Galben

3

5+2
Rosu

1500/1500

5+3
Albastru

1500/2500
0,3/0,25

2 manopera / 5 materialul

Dotari: Valva pentru supra presiune in punte, material greu pe punte, strat dublu
dedesubtul raft-ului, suporturi de siguranta pe cele 2 burdufuri interioare, sistem
de auto-evacuare a apei modernizat, chingi pentru picioare, inele de siguranta.
Optional: Extra curele pentru picioare, cupe pentru picioare, strat dublu pe punte
deasupra tuburilor, set reparatie profesional.

Raft DENALI SPORT
Este o barca de rafting simetrica, facuta in urma comentariilor unor practicanti de
rafting si a unor ghizi de rafting. Raft-ul are spatiul maxim in barca si este facuta
pentru folosirea confortabila pe rau de catre ghizi si clientii lor. Foarte stabil,
robust si usor manevrabil.

Tip Raft Denali Sport

410

Pret public
(TVA INCLUS!)
Pret distribuitori(TVA INCLUS!)

2399
2249

Lungime (cm)

407

Latime (cm)

195

Diametru tub (cm)

51

Latimea interiorului (cm)

93

Lungimea interiorului (cm)

305

Nr. persoane

6+1

Burdufuri interioare

2

Camere aer

5+2

Culoare

Galben

Material Valmex

1000/1500 g/m2

Presiune maxima ( MPa / Bar )
Garantie (ani)

euro
euro

0,3/0,25

2 manopera / 5 materialul

Dotari: Valva pentru supra presiune in punte, material greu pe punte, strat
dublu dedesubtul raft-ului, suporturi de siguranta pe cele 2 burdufuri interioare,
sistem de auto-evacuare a apei modernizat, chingi pentru picioare, inele de
siguranta.
Optional: Extra curele pentru picioare, cupe pentru picioare, strat dublu pe
punte deasupra tuburilor, set reparatie profesional.

Raft

DENALI HOBBY

O revolutie pentru apele de rafting. Schitat ca sa fie rapid, usor si cu spatiu maxim
in interior pentru raurile moderate. Datorita fundului barcii situat aproape la
mijlocul burdufurilor laterale are alura unui cataraft si la fel se comporta la
manevrabilitate. In plus are o stabilitate deosebit de mare fiind raftul potrivit, atat
pentru excursii cu familia, cat si pentru cei amatori de distractie pe rauri alaturi de
gasca de prieteni.

Raft-uri

Denali-Hobby

350

400

1199
1049
350

1299
1149
400

165

165

Diametru tub (cm)

48

48

Latimea interiorului (cm)

69

69

290

340

4 (5)

6 (7)

Pret public
(euro, TVA INCLUS!)
Pret distribuitori (euro, TVA INCLUS!)
Lungime (cm)
Latime (cm)

Lungimea interiorului (cm)
Nr. persoane
Burdufuri interioare
Camere aer
Material PVC g/m2
Presiune maxima ( MPa / Bar )
Garantie (ani)

2

2

5+2

5+2
1000/1500
0,3/0,25

2 manopera / 5 materialul

Dotari: Valva pentru presiune in punte, material greu pe punte, strat dublu
dedesubtul raft-ului, suporturi de siguranta pe scaune, sistem de auto-evacuare a
apei.
Optional: Extra curele pentru picioare, cupe pentru picioare, strat dublu pe punte
deasupra tuburilor, set reparatie profesional.

Canoe YUKON
Aceasta canoe gonflabila de doua persoane a fost creata si proiectata pentru
expeditii lungi si scurte pe ape repezi, de munte. Testele de performanta ne arata
ca acest model a fost folosit cu succes pe raurile din Asia, America de Nord si
Europa de agentii de turism si de persoane fizice. Fabricat din tesaturi dure si
invelit in PVC de calitate superioara, rezista la uzura indelungata si nu te lasa la
greu. Design-ul canoei asigura impermeabilitatea chiar si in ape mari datorita
drenului de autoevacuare. Desi rigida si robusta, iti asigura locuri confortabile.
Incepatorii se bucura si ei de acest canoe datorita stabilitatii bune pe repezisuri.
Dimensiuni :
Lungime
Largime
Greutate
Presiune de operare
Material
Garantie
Capacitate
Culori

400 cm
100 cm
24 kg
0.3 / 0.25 Bar
Valmex 1000/1500 g/m2
2 ani de utilizare manopera
5 ani pentru material
2-3 persoane
albastru / gri, galben / gri

Echipamente de bază
• Supapă de refulare din partea de jos.
• Scaune demontabile.
• Material rezistent la abraziune pe coca exterioara a barcii.
Echipamente suplimentare
• Loc special pentru bagaje.
• Inele tip D extra.
• Strat anti abraziv in plus pentru o protectie mai mare.
• Dubla invelitura pe tuburi.
• Chingi pentru fixarea picioarelor pentru o mai bună stabilitate în cadrul
şedinţei.
Pret pentru public (TVA INCLUS!)
Pret distribuitori (TVA INCLUS!)

.

839 euro
799 euro

Canoe YUKON X3
Cel mai vandut model dezvoltat iniţial pentru vanatorii canadieni, in prezent este
folosit si apreciat de catre familii in plimbari si de aventurieri pentru expediţii de
lungă durata.
Varianta standard este echipata cu 3 locuri si supapa de refulare.
Dimensiuni
Lungime
Largime:
Greutate :
Presiune de operare :
Material :
Garantie :
Capacitate :
Culori:

460 cm
104 cm
26 kg
0.3 / 0.25 Bar
Valmex 1000/1500 g/m2
2 ani de utilizare
3 persoane+bagaje sau maxim 4 persoane
albastru regal / gri, galben / gri sau la cerere.

Echipamente de bază
• Supapă de refulare din partea de jos.
• Scaune demontabile.
• Material rezistent la abraziune pe coca exterioara a barcii.
Echipamente suplimentare
• Loc special pentru bagaje.
• Inele tip D extra.
• Strat in plus pentru o protectie antiabraziva mai mare.
• Dublu invelis pe tuburi.
• Chingi pentru fixarea picioarelor pentru o mai bună stabilitate în cadrul
şedinţei
Pret pentru public (TVA INCLUS!)
Pret distribuitori (TVA INCLUS!)

1099 euro
999 euro

Canoe R2
O barca gonflabila ideala atat pentru ape repezi, cat si pentru ape line.
Imbina avantajele unui raft stabil si un canoe manevrabil. Este creata pentru
incepatori sau pentru cei care prefera stabilitatea facand doar ture scurte. Datorita
stabilitatii este ideal pentru centrele de instruire sau de inchiriere.
Autoevacuarea este asigurata sub forma unei manusi de drenaj.
Cand se schimba pozitia scaunelor de-a lungul intregii barci, se pot atinge functiile
ideale canoei: viteza si stabilitatea.
Dimensiuni
Lungime
Largime
Greutate
Presiune de operare
Material
Garantie
Capacitate

385 cm
115 cm
21 kg
0.3 / 0.25 Bar
Valmex 1000/1500 g/m2
2 ani de utilizare
2-3 persoane

Echipamente de bază
• Supapă de refulare din partea de jos.
• Scaune demontabile.
• Material rezistent la abraziune pe coca exterioara a barcii.
Echipamente suplimentare
• Loc special pentru bagaje.
• Chingi pentru fixarea picioarelor pentru o mai bună stabilitate în cadrul
şedinţei
• Inele tip D extra.
• Strat in plus pentru o protectie mai mare.
• Scaun suplimentar.
• Dublu invelis pe tuburi.

Pret pentru public (TVA INCLUS!)
Pret distribuitori (TVA INCLUS!)

1099 euro
999 euro

Raft-uri
Separat de pretul barcii si contra cost va putem furniza, atat echipamentul
necesar pentru rafting, cat si instructajul si specializarea ghizilor dumneavoastra.

Pulsar 380
Este o barca gonflabila profesionala de rafting, foarte stabila, dotata cu sistem
performant de evacuare a apei si cu valva de suprapresiune. Disponibila in mai
multe modele: Pulsar 340 N, Pulsar 340 H, Pulsar 380 N, Pulsar 380 H, Pulsar 420
N, Pulsar 420 H, Pulsar 445 H. Poate fi considerata un pic cam scumpa, dar in pret
se reflecta atat numele si experienta producatorului: Gumotex, cat si calitatea
deosebita a materialelor si a produsului final.
Lungime (cm)
380
Latime (cm)

178

Diametru tub (cm)

50

Camere aer

5+2

Dimensiuni impachetat (cm)

80x65x40

Greutate (kg)

44

Sarcina maxima (kg)

650

Nr. persoane

7

Presiune maxima (MPa / Bar)

0.25

Husa

70x60x35

Pret incepand de la 3644 $ fara TVA
Acest produs nu se afla pe stoc, se aduce doar la comanda. Termen de livrare dupa
incasarea avansului: de la 1 la 3 luni.
Preturile difera in functie de marimea barcii ( 340, 380, 420, 445 ) si de materialul
din care sunt facute ( Hipalon, Nitrilon ).
Pretul include doar raft-ul (fara pompa si vasle).
Greutate estimata colet (min. 1kg.): 46Kg

Colorado 450
Este o barca gonflabila multifunctionala. Se poate folosi ca barca sport pentru
excursii sau expeditii pe ape repezi, sau pentru excursii de familie cu barca. Forma
barci ofera stabilitate in apele repezi, o ajuta sa se strecoare prin locurile inguste
unde alte modele de raft raman blocate si ii confera o viteza foarte mare. Este
recomandat sa se foloseasca in ape pana la gradul de dificultate IV (WW IV).
Camera dubla de aer ofera o siguranta sporita in cazul accidentelor, cand barca
este sfasiata. Capatul barcii este deschis, astfel apa ce intra poate fi evacuata
rapid.
DISPONIBIL LA COMANDA.
Lungime (cm)
450
Latime (cm)

160

Diametru tub (cm)

40

Camere aer

5+5

Dimensiuni impachetat (cm) 68x55x31
Greutate (kg)

37.5

Sarcina maxima (kg)

600

Nr. persoane

6

Presiune maxima (MPa /
Bar)

0.2

Husa

-

Pret 1678 $ fara TVA
Nu sunt pe stoc, se aduc doar la comanda. Termen de livrare dupa incasarea
avansului: de la 1 la 3 luni.
Pretul include doar raft-ul (fara pompa si vasle).
Greutate estimata colet (min. 1kg.): 39Kg

